
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método 
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PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

Foram considerados como participantes desse estudo, adultos com 

idade entre 18 e 45 anos, alunos do curso profissionalizante de Radialista – 

Setor Locução do SENAC, com ensino fundamental concluído, sem distinção 

de sexo, que não reportassem déficits associados aos quadros de distúrbios 

da comunicação, que não fossem nem exercessem atividades como 

locutores profissionais ou amadores, e que concordassem, através da 

assinatura do termo de consentimento, na realização dos procedimentos 

propostos para a realização da pesquisa. 

 

Dentre os inicialmente selecionados, foi critério de inclusão na pesquisa 

que os participantes apresentassem triagem negativa para alteração da 

comunicação oral. Foi considerada triagem negativa para alteração da 

comunicação oral, a inexistência de déficit nas áreas de articulação; voz; 

fluência; linguagem; audição; sistema miofuncional oral e variações 

fonoaudiológicas por utilização de sistemas suplementares de comunicação. 

 

O número total de participantes dessa pesquisa foi de 70, sendo que os 

participantes foram divididos em dois grupos. Esse número foi calculado por 

ser representativo para cada grupo e suficiente para a aplicação da análise 

estatística 

 

Foi considerado grupo de pesquisa (GI), o grupo constituído por 35 

adultos (19 do sexo masculino e 16 do sexo feminino) alunos do curso 



 44

profissionalizante de Radialista - setor Locução do SENAC, e grupo controle 

(GII), o grupo constituído por 35 adultos (19 do sexo masculino e 16 do sexo 

feminino) que espontaneamente se dispuseram em participar da pesquisa, 

não freqüentadores de nenhum curso profissionalizante ou amador de 

locução. Os participantes de ambos os grupos foram pareados quanto ao 

sexo e idade.  

 

As características dos participantes são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1-Distribuição e Caracterização dos Participantes 

  Sexo Idade 
GI  F M 18.0-27.0 27.1-36.0  36.1-45.11 
T=35  16 19 19 10  6 
  35     
GII  F M 18.0-27.0 27.1-36.0  36.1-45.11 
T=35  16 19 19 10  6 
  35     

 

 

MMAATTEERRIIAALL  

 

O material utilizado nessa pesquisa foi composto por equipamento de 

gravação digitalizado de voz, Programa computadorizado de espectrografia 

acústica, protocolos de avaliação e o Programa Fonoaudiológico para 

Formação de Locutores de rádio (PFFLR). 
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A coleta de dados foi realizada no período de Outubro de 2002 a Junho 

de 2003. Todas as amostras de voz e de fala coletadas (Anexo em CD), a 

partir da aplicação dos protocolos, foram gravadas digitalmente. Para essa 

coleta foi utilizado um gravador digital Sony (Portable MiniDisc Recorder MZ 

R 70) e um microfone profissional, electro-condensador, unidirecional, 

sensitividade – 40 + 2 dB, SK Pró Áudio. Todas as gravações foram 

realizadas em ambiente silencioso. Para o registro das amostras foram 

utilizadas unidades MiniDisc da marca SONY. A coleta das amostras de voz 

foi transferida para um computador Metron, com memória de 16 megas RAM 

sendo a onda sonora gravada para posterior análise, no Programa 

computadorizado de espectrografia acústica GRAM, versão 5.7. 

 

Para a triagem fonoaudiológica utilizada para inclusão dos 

participantes, foi elaborado um protocolo baseado nas propostas de Russo e 

Santos (1994); Andrade (1996), Gomes, Proença e Limongi (1999); Behlau, 

Madazio e Pontes (1999); Andrade, Befi-Lopes, Fernandes e Wertzner 

(2000). Esse protocolo é apresentado no Anexo A. 

 

Para a avaliação do perfil de voz e de fala dos participantes, foram 

elaborados 3 protocolos (Anexos B,C, D).  

 

Para avaliação objetiva da voz, foi elaborado um protocolo baseado nas 

propostas de Behlau, Madazio e Pontes (1999). Para avaliação do uso vocal, 

foi elaborado um protocolo baseado nas propostas de Behlau e Pontes 
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(1995); Mello (1995); Oliveira (1997,1998); Behlau, Madazio e Pontes (1999) 

e para a avaliação da velocidade de fala na leitura, foi utilizado o protocolo 

proposto por Andrade (2000 b).  

 

Para a composição da estrutura do Programa Fonoaudiológico para 

Formação de Locutores de Rádio (PFFLR), foi utilizada a fonte de referência 

de Andrade (1999). Para a fundamentação teórica do Programa 

Fonoaudiológico para Formação de Locutores (PFFLR), foram utilizadas as 

fontes de referência de Ferreira e Freire (1977); Oliveira, (1988, 1997, 1998); 

Boone e McFarlane (1994); Behlau e Pontes (1995); Mello (1995); Boone 

(1996); Behlau, Rodrigues, Azevedo, Gonçalves e Pontes (1997); Pinho 

(1997); Behlau e Pontes (1999); Behlau, Madazio, Andrade e Azevedo 

(2000); Behlau, Andrade, Madazio e Rehder (2000); Kyrillos, Cotes e Feijó 

(2003).  

 

O PFFLR está apresentado, em sua forma completa, no corpo deste 

trabalho, ao final do mesmo. 

 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  

 

Os procedimentos de pesquisa só foram iniciados após os processos 

éticos pertinentes: assinatura do Termo de Consentimento Pós-Informação e 

o parecer com aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq HCFMUSP nº 571/02) e (Anexos E e F). 
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Após os procedimentos éticos pertinentes, os participantes foram 

divididos em dois grupos: GI (Grupo de Pesquisa) e GII (Grupo Controle). 

Foram realizadas sessões individuais de pré e pós-teste, respectivamente 

dois dias antes, e dois dias depois da aplicação do PFFLR. Na sessão 

individual de pré-teste foi aplicado o protocolo de triagem fonoaudiológica, e 

em seguida coletadas as amostras de voz e de fala, para aplicação dos 

protocolos específicos. Na sessão individual de pós-teste, foram realizadas 

novas coletas das amostras de voz e de fala, para aplicação dos mesmos 

protocolos.  

 

Para que não houvesse influência do ambiente físico na coleta das 

amostras, nenhum dos participantes de GI e GII estava no contexto de rádio 

ou estúdio, tanto no pré-teste como no pós-teste. Para os participantes de 

ambos os grupos foi dada à mesma ordem, para que lessem o texto. 

 

Em razão da grande variabilidade do número de informações e 

resultados gerados nas análises citadas acima, foi considerada necessária 

uma análise de confiabilidade. Para a avaliação de fidedignidade das 

análises realizadas, foi utilizada a validação dos resultados por 

compatibilização interjuízes. 

 

Para análise dos resultados foram selecionadas aleatoriamente 5 

amostras de voz e de fala e submetidas a uma re-análise por dois juízes 
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Fonoaudiólogos, Especialistas em voz para as amostras de voz, e com 

ampla experiência na área de gagueira para as amostras de fala. Os juízes 

receberam a instrução de ouvir as gravações e analisar as amostras de 

acordo com os critérios de análises estabelecidos nessa pesquisa. Durante 

as análises das amostras pelos juízes, não houve contato dos mesmos com 

o pesquisador. Após essa análise, obteve-se para as amostras de voz, um 

índice de confiabilidade de 98,52% para o juiz 1 e 97,4% para o juiz 2; e 

para as amostras de fala, obteve-se um índice de concordância de 98,99% 

para o juiz 1 e 98,99% para o juiz 2. 

 

II..  TTrriiaaggeemm  FFoonnooaauuddiioollóóggiiccaa  

 

Os participantes de ambos os grupos foram considerados incluídos no 

estudo após apresentarem triagem fonoaudiológica negativa para alteração 

da comunicação oral.  Essa triagem foi composta por 7 provas diferenciadas, 

conforme protocolo de triagem fonoaudiológica. 

 

Para a Prova de Articulação - lista de imitação, foi solicitado ao 

participante que repetisse a palavra dita pela pesquisadora desse estudo e 

registrada a resposta. Para a Prova de Articulação - lista de nomeação, foi 

solicitado ao participante que nomeasse a figura mostrada e foi registrada a 

resposta. Para a Prova de Articulação - lista “trava-língua”, foi solicitado ao 

participante que lesse a palavra escrita e foi registrada a resposta.  
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Para a Prova de Linguagem, foi utilizado um texto fornecido pela 

pesquisadora e solicitado ao participante que recontasse o texto, após sua 

leitura. Para as Provas de Voz e Fluência, foi utilizado o mesmo material e 

solicitado ao participante que lesse o texto, e através dessa leitura foram 

avaliados os parâmetros vocais e a presença de rupturas.  

 

Para a Prova de Variações Fonoaudiológicas, foi avaliado pela 

pesquisadora a utilização de prótese dentária removível e auditiva. Para a 

Prova de Sistema Miofuncional foram avaliados pela pesquisadora os 

aspectos de tonicidade, mobilidade e postura de lábios, língua e palato.  

 

Para a Prova de Audição - reconhecimento, foi solicitado ao 

participante que repetisse as palavras ditas pela pesquisadora. Para 

aplicação dessa prova, a pesquisadora estava com uma folha de papel 

encobrindo a boca. Para a prova de Audição - discriminação foi solicitado ao 

participante que dissesse se as palavras compostas por pares mínimos 

ditos, pela pesquisadora, eram iguais ou diferentes.  
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IIII..  AAvvaalliiaaççããoo  ddoo  PPeerrffiill  ddee  VVoozz  ee  ddee  FFaallaa  

 

Durante a coleta das amostras de voz e de fala, os participantes 

permaneceram sentados, obedecendo à postura mais comum ao locutor 

radialista, e o microfone posicionado mantendo sempre a mesma distância 

entre o microfone e a boca. Para emissão da vogal /a/, foi mantida uma 

distância menor, em torno de 5 cm, para evitar interferências  no sinal e 

manter uma proporção sinal-ruído elevada. Para a leitura foi mantida uma 

distância de 10 cm, para que o ruído respiratório não contaminasse a 

gravação, segundo os padrões propostos por Behlau, Madazio e Pontes 

(1999). O material de voz foi analisado sob o ponto de vista acústico e 

perceptivo-auditivo.  

 

II.1. Avaliação Objetiva da Voz 

 

A análise acústica foi realizada com o auxílio do Programa 

computadorizado de espectrografia acústica, GRAM, versão 5.7., para a 

extração da freqüência fundamental da voz, através da emissão da vogal 

sustentada /a/, conforme o protocolo de avaliação objetiva da voz. Foi 

solicitado aos participantes que inspirassem e emitissem a vogal de modo 

habitual. Nesse estudo a vogal /a/ foi escolhida como sinal acústico de voz, 

segundos os padrões propostos por Russo e Behlau (1993) que sugerem a 

vogal /a/, por apresentar mínima interferência do trato vocal devido a sua 

natureza articulatória, e caracterizar-se acusticamente pela ausência de 
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ruído audível, e livre passagem de ar. Behlau e Pontes (1995) também 

comentam que a vogal /a/ por sua natureza articulatória, torna evidente as 

mínimas alterações no equilíbrio mioelástico da laringe, sendo a vogal de 

eleição para qualquer teste de voz.  

 

Foram desconsiderados os dois segundos iniciais e finais da emissão, 

para eliminar eventuais irregularidades e instabilidades vocais, segundo os 

padrões propostos por Behlau, Madazio e Pontes (1999). Foi considerado o 

valor da freqüência fundamental da voz, o dado obtido digitalmente pelo 

programa computadorizado, através das amostras de voz dos participantes 

de GI e GII. 

 

II.2. Avaliação do Uso Vocal 

 

A análise do uso vocal foi realizada a partir da leitura de dois pequenos 

textos no estilo de notícia e comercial (Anexo G). O uso vocal foi avaliado 

dentro dos parâmetros de qualidade vocal, ataque vocal, pitch, loudness, 

ressonância, coordenação pneumo-fono-articulatória, articulação, modulação 

e ritmo de leitura, no uso da voz profissional para a locução, conforme o 

protocolo de avaliação do uso vocal.  

 

Para elaboração do protocolo de avaliação do uso vocal, e facilitar a 

identificação dos procedimentos de análises adotados, foram atribuídas 

pontuações para cada um dos comportamentos vocais apresentados no pré 
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e pós-teste, classificados em grau de gravidade numa escala de três pontos, 

sendo: 

3 - adequado dentro da normalidade;  

2 - inadequado próximo à normalidade; 

1 - inadequado; 

 

II.3. Avaliação Objetiva da Velocidade de Fala na Leitura 

 

Essa análise foi realizada através da avaliação da taxa de velocidade 

de fala em atividade de leitura, medida pelo fluxo de palavras por minuto e 

sílabas por minuto, conforme o protocolo de avaliação da velocidade de fala. 

As amostras de fala utilizadas para essa análise foram compostas por 200 

sílabas fluentes, de acordo com as propostas de Andrade et. al. (2000), 

obtidas a partir da leitura de dois pequenos textos no estilo de notícia e 

comercial, sendo que cada um dos textos foi composto por 200 sílabas 

fluentes (Anexo G). 

 

IIIIII..  PPrrooggrraammaa  FFoonnooaauuddiioollóóggiiccoo  ppaarraa  FFoorrmmaaççããoo  ddee  LLooccuuttoorreess  ddee  RRááddiioo  

((PPFFFFLLRR))  

 

O Programa Fonoaudiológico para Formação de Locutores de Rádio 

(PFFLR) ministrado pela própria autora do estudo foi fundamentado na 

estimulação de 11 aspectos, os quais foram trabalhados seqüencialmente: 

propriocepção da voz; saúde vocal; ajustes vocais específicos; respiração; 
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articulação; pontuação, inflexão vocal, ênfase, modulação, ritmo de leitura e 

imagem vocal.  

 

O PFFLR foi composto por 7 aulas semanais, estruturadas em 7 

módulos, com duração de 3h e 30min/aula. A aplicação do Programa é 

contínua e diária, os participantes são orientados a realizarem, no mínimo, 

uma vez por dia, os exercícios específicos de cada módulo. Os módulos são 

evolutivos independentemente do aproveitamento isolado em cada um 

deles.  

 

O PFFLR foi elaborado na forma de suporte teórico, material áudio 

visual e ilustrativo e vivências. O suporte teórico foi composto por referências 

teóricas baseadas na literatura nacional e internacional. O material áudio-

visual e ilustrativo foi composto por recursos facilitadores de som, vídeo, 

imagens e textos que exemplificaram o suporte teórico. As vivências foram 

compostas por técnicas fonoaudiológicas e exercícios práticos, baseados na 

literatura nacional e internacional, utilizando-se os ajustes vocais 

necessários no uso da voz profissional para a locução. 

 

III.1. Grupo de Pesquisa (GI) 

 

O PFFLR foi aplicado para o grupo inteiro, formado por um grupo único 

de 10 a 15 pessoas. O limite máximo de faltas permitidas durante a 

aplicação do PFFLR foi de 2 dias, garantindo 75% de presença. Essa 
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medida permitiu maior controle da eficácia do PFFLR, uma vez que 3 dias 

ausentes implicaria na não realização de 25% do Programa. Nos casos onde 

foi excedido esse limite, houve a exclusão do participante como sujeito da 

pesquisa, embora permanecesse como aluno freqüentando as aulas do 

PFFLR.  

 

III.1.1. Pré-teste 

 

Dois dias previamente ao início do PFFLR, foi agendada uma sessão 

individual onde foi aplicado o protocolo de triagem fonoaudiológica. Nessa 

sessão de pré-teste, também foram coletadas as amostras de voz e de fala 

para posterior análise, conforme descritas no Método. Para essas amostras, 

foram aplicados os protocolos de avaliação objetiva da voz, o protocolo de 

avaliação do uso vocal e o protocolo de avaliação da velocidade de fala na 

leitura.  

 

III.1.2. Pós-teste 

 

Dois dias após a finalização do PFFLR, foi agendada uma sessão 

individual de pós-teste, para verificação das possíveis modificações 

ocorridas, dentro dos parâmetros de voz e de fala, a partir da aplicação do 

PFFLR. Nessa sessão individual foram coletadas novas amostras de voz e 

de fala para análise, e comparação com as amostras coletadas no pré-teste. 

Para essas amostras, foram aplicados os protocolos de avaliação objetiva da 
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voz, o protocolo de avaliação do uso vocal e o protocolo de avaliação da 

velocidade de fala na leitura. 

 

III.2 Grupo Controle (GII) 

 

Para esse grupo os procedimentos de pré e pós-teste foram idênticos 

ao grupo de pesquisa, mantendo-se as mesmas condições de gravação. 

Foram realizadas 2 sessões direcionadas, sendo 1 de pré-teste e 1 de pós-

teste, onde foram coletadas as amostras de voz e de fala e aplicados os 

protocolos de avaliação objetiva da voz, o protocolo de avaliação do uso 

vocal e o protocolo de avaliação da velocidade de fala na leitura. O intervalo 

de tempo correspondente entre o pré e pós-teste foi de sete semanas, 

intervalo de tempo correspondente à aplicação do PFFLR. 
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